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    پژوهشی مقاله
 نوسازی و تأثیر آن  فرایندتحوالت نهاد خانواده در 

 خانواده ۀگذاری ایران در حوز بر سیاست
 

 4، محمدباقر علیزاده اقدم3، توکل آقایاری هیر2پور ، صمد عدلی1زاده محمد عباس
 

 چکیده
ر تـرین عامـل تغییـر و تحـوالت خـانواده د خـانواده بـر ایـن باورنـد کـه نوسـازی مهم ۀشناسان حوز جامعه

  کشورهای در حال توسعه است. در ایران نیز پس از ورود نوسازی به کشور، نهاد خـانواده طـی چنـد دهـه
هایی در راسـتای  ها و برنامـه متعددی را تجربه کرده است. پـس از انقـالب ایـران، سیاسـتتغییرات اخیر 

، بـه همـین دلیـل های پدیـدار شـده از نوسـازی صـورت گرفتـه اسـت. حمایت از خانواده در مقابل چالش
گذاری ایـران  پژوهش مطالعه تغییر و تحوالت خانواده در بستر نوسازی و تـأثیر آن بـر سیاسـتاین هدف 

روش عملیـاتی   منزلـه است و از رهیافت نظریه داده بنیـاد بـه یفیپژوهش، ک خانواده است. روش ۀدر حوز
یـز و انجمـن خبرگـان در ایـن شـهر پژوهش استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، شهروندان شهر تبر

ها بیـانگر آننـد کـه نوسـازی  منـد اسـت. یافتـه گیری، هدف گیری، نظری و شیوه نمونه هستند. راهبرد نمونه
ــد ازدواج و الگوهــای همســرگزینی، عملکردهــای خــانوادگی،  ــر در الگوهــای خــانواده، قواع باعــث تغیی

خـانواده، تغییـر در الگوهـای اوقـات فراغـت و شـدن قـدرت در  ها و الگوهای فرزنـدآوری، متوازن نگرش
هـا پـس   های اتخاذشـده از سـوی دولت ها و الگوهای طالق شده است. همچنین سیاست تغییر در نگرش

ها بـا مشـکالتی همچـون  های خانواده را رفع کننـد. ایـن سیاسـت ها و چالش اند آسیب از انقالب نتوانسته
محور به خانواده، متعـدد  نگر به خانواده، داشتن رویکرد آسیب لرویکرد کها یا عدم فراگیر نبودن سیاست

های خـانواده، مشـخص نبـودن طریقـه دسـتیابی بـه  بودن نهادهای متولی خانواده، صریح نبودن سیاسـت
ها و تقلیـل فضـای  شـناختی در سیاسـت ، عدم وجود بیـنش جامعه ها، نادیده گرفتن تنوع خانواده سیاست

 ده به تأمین نیازهای اساسی، مواجه هستند.معنایی و مفهومی خانوا
 های کلیدی واژه

 گذاری خانوادهنوسازی، خانواده، سیاست، توسعه
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 مقدمه 

های اخیـر بـا تحـوالت متعـددی  ترین نهادهای اجتماعی، در دهه عنوان یکی از اصلی خانواده به
تـوان  یافته، می ای توسعهویژه در کشوره ترین این تغییر و تحوالت، به رو شده است. از مهم به رو

شدن خانواده، افزایش طالق، افزایش همخانگی، کاهش فرزندآوری، باال رفتن سـن  یا به هسته
، تغییر شـکل صـمیمت در روابـط شخصـی خـانواده و یهای تک والد ازدواج، افزایش خانواده

 Tomas, 2013; Kalogeraki, 2009; Georgas et al. 2006; Gillies, 2003; Beck)   شدن خانواده فردی

& Beck-Gernsheim, 2001; Giddens, 1992)  .اما این تغییرات و تحـوالت محـدود بـه  اشاره کرد
 بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه نیــز یافته نیســتند و نهــاد خــانواده در کشــورهای توســعه

 ییـراتتغ دنبـال مواجـه شـده اسـت. بـه واسطه اشاعه و گسترش نوسازی با تحـوالت زیـادی به
 در است، خانوادهنهاد  آن بارز مصداق که اولیه های در جامعه، گروه مدرنیته از حاصل تدریجی

شـــد  کاســته شــان اجتماعی نفــوذ و قــدرت از و گرفتــه قــرار ثانویــه هــای گروه ســایر کنــار
 نهـاد خـانواده تغییـر بـر مدرنیتـه راتیتـأث (. از دیگـر64: 1392منش،  فسایی و عرفان )صادقی
، جیتـدر به نیـز، جدیـد سـاختار ایـن امـا اسـت، بـوده ای بـه هسـته حالـت گسـترده آن از ساختار
 زا را  آن وضـعیت كـه اسـت شده تحوالتی دچار مدرن، و مقتضیات جامعه با الزامات متناسب
 پیونـدهای شـدن سسـت بـه متمایز ساخته است. وضعیت جدید یکل به گذشته دهه چند شرایط

 هنجارهـای تضـعیف پایداری خانواده، خانواده، كاهش درت درونق از عاری روابط خانوادگی،
روابط عاطفی  تضعیف خانواده، اعضای روابط و رفتارها به بخشی سامان و در كنترل خانوادگی

اســت  شــده منجــر هــا و... نقش ســنتی، تقســیم نظــام خــتنیمیــان اعضــای خــانواده، در هــم ر
 (.184: 1392)جمشیدیها و همکاران، 

هـایی را در  ای اسـت کـه گام مچون سایر کشـورهای در حـال توسـعه، چنـد دهـهایران نیز ه
در سایه این امـر، تغییـر و تحـوالت چشـمگیری را  شدن و نوسازی برداشته است و جهت مدرن

صـورت گرفتـه  های های پژوهش کند. یافته ها و نهادهای اجتماعی تجربه می در بسیاری از زمینه
ــانی ) از ــه کنع ــاران، )1385ی، )(؛ ســرای1385جمل ــدپور و همک (؛ زاهــدی و 1388(؛ محم

 آن انگریــ(؛ ب1394(؛ حقیقتیــان و دارابــی، )1394و همکــاران، ) (؛ ملکــی1392همکــاران، )
بـه تغییـر و تحـول نهـاد  های گذشـته منجـر در دهـه كـه هایی پدیـده فراینـدها و برخـی كه است

هـای  مختلـف، در خانواده طـرق بـه ه،امروز اند، شده یافته غربی و توسعه کشورهای در خانواده
 و جامعه شدن مدرن جریان در كه رسد می به نظر اند. درمجموع، چنین یافته ظهور و بروز ایرانی

: 1392باشـد )جمشـیدیها و همکـاران،  شده پذیرتر ایرانی آسیب  اشاعه فرهنگ مدرن، خانواده
 دلیل بـهشود،  می جوامعی که وارداین تحوالت از درون نیست و به  که یی(. درواقع، ازآنجا184



 163 ❖  … ازینوس فرایندتحوالت نهاد خانواده در 

 

❖ 
ال 

س
ت

یس
ب

 
کم

و ی
اره

شم
 ،

  
کم

و ی
اه 

نج
پ

 ،
یز 

پای
 

13
99

ــه ســازی بحران عــدم فرهنگ  ــردم ب ــدگی م ــایی را در زن ــی ه ــد رضــائی و  وجود م آورد )میرمحم
 (.15: 1395همکاران، 

با توجـه بـه اهمیـت و نقشـی کـه خـانواده در فرهنـگ ایرانـی دارد، ایـن امـر سـبب شـده کـه 
گذاران کشـور قـرار گیـرد و  تهای آن مورد توجه دولـت و سیاسـ ها و دگرگونی وضعیت، آسیب

ها تـدوین شـوند. بـا وجـود  ها و برنامه برای حمایت از نهاد خانواده بسیاری از قوانین، سیاست
ها  ها و آسیب ها، برخی از اندیشمندان اجتماعی در موقعیت کنونی از بروز بحران همه این برنامه

هـا و  جود، نهاد خانواده را با چالشکنند و نگرانند که تداوم وضع مو در زندگی خانوادگی یاد می
(. حـال پرسـش 162: 1389راد و عزلتی مقدم،  رو سازد )قانعی به ای رو های بسیار جدی آسیب

اند راهکارهـای اثربخشـی  های موجود تا چه حد توانسته گذاری و سیاست  ها اینجاست که برنامه
درصـدد مطالعـه  رو پـیش، پژوهش رو نیا ها و تغییر و تحوالت ارائه کنند؟ از را برای این آسیب

 ایران است. یگذار استیتغییر و تحوالت نهاد خانواده در بستر نوسازی و تأثیر آن بر س
 

 روش پژوهش
گیـری از مصـاحبه عمیـق انجـام شـده اسـت.  با استفاده از رویکرد کیفی و بهرهرو  پیشپژوهش 

انـد. در  بنیاد مورد تحلیـل قـرار گرفته دهگیری از استراتژی نظریه دا شده با بهره های گردآوری داده
طور کامل و جامع بتواند تحوالت خانواده در بسـتر  ای که به که نظریه پژوهش حاضر با توجه این

شـهروندان نوسازی را نشان دهد، وجود نداشت از راهبرد نظریه داده بنیاد استفاده شده اسـت. 
مناسبی از وضعیت خانواده در ایـن شـهر  شهر تبریز و انجمن خبرگان در شهر تبریز که شناخت

گیری  گیری مـورد اسـتفاده نیـز نمونـه روش نمونـهاند.  عنوان نمونه آماری انتخاب شـده داشتند به
موضـوع  نـۀیکنـد کـه درزم مند است. در این شیوه، پژوهشگر با افـرادی تمـاس برقـرار می هدف

ــه ــا جنب مناســب و نســبتاً کــافی هســتند. هایی از آن دارای اطالعــات و شــناخت  موردمطالعــه ی
های مـورد بررسـی بسـتگی  گیری حجم نمونه به اشباع نظری پرسش همچنین در این شیوه نمونه

 34گیری است. درمجموع بـا  ، اشباع اطالعاتی یا نظری مالک خاتمه نمونهگرید عبارت به دارد.
هـای  چراکـه دادهنفر از شهروندان( مصـاحبه شـد،  22نفر متخصص حوزه خانواده و  12نفر )

گردآمده، تکراری شدند و طبقات اطالعاتی جدیدی به دست نیامدند و بـدین ترتیـب محققـان 
گیـری از  بـا بهره شـده یهـای گـردآور ها داده پس از اتمـام مصـاحبه به اشباع نظری دست یافتند.

حوری ای مداوم، مطابق با روش استراوس و کربین در دو مرحله کدگذاری باز و م روش مقایسه
(Flick, 2018) .منظور رعایـت قابلیـت  ، بـهپژوهشاین همچنین در  مورد تحلیل قرار گرفتند

اطالعات مفیـدی در خصـوص شد افرادی وارد مطالعه شوند که  اعتبار یا روایی پژوهش سعی
ــه انتقالخــانواده و تحــوالت آن داشــتن ــرای رســیدن ب ــذیری، ازآنجایی د. ب کــه در روش کیفــی  پ
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ها و توصـیفات متنـی خـود را بـه نحـوی کامـل و غنـی  ف است تا مجموعه دادهپژوهشگر موظ 

ها، این مهـم تحقـق یابـد. بـرای دسـتیابی بـه قابلیـت  کامل یافته هعرضه کند، سعی شد با عرض
نتـایج را  تـا شدها خواسته  شد و از آنهای پژوهش به چند تن از پاسخگویان داده  اعتماد، یافته

های  از طریق مرور و بازبینی نیز قابلیت تأیید .نظرات خود را اعالم کنند بررسی و بازبینی کرده،
های ایـن مطالعـه بـا نگـاهی بـه مطالعـات پیشـین  هـا، تفسـیرها و یافتـه داده هدقیق و چندین بار

های مختلف احراز پایایی، از راهنمـا یـا  در پژوهش حاضر، از میان شیوه ینهمچن شد.حاصل 
ها بهره  های مولّد و هدایت جریان مصاحبه برای گردآوری داده پرسش پروتکل مصاحبه یا همان

کنندگان، جریـان  های مشـارکت و گفتـه  گر بـا توجـه بـه مصـاحبه گرفته شده است؛ یعنی مصاحبه
 نمود تا به اهداف پژوهش دست یابد. دست آوردن همه جزئیات هدایت می پژوهش را برای به

 

 های پژوهش یافته
 کنندگان رکتمشخصات کلی مشا

انـد کـه میـانگین  زن بوده 17مـرد و  17کنندگان شامل  های دموگرافیک، مشارکت از نظر ویژگی
سـال(. از نظـر وضـعیت  80سـال و حـداکثر  19سـال اسـت )حـداقل سـن  61/39ها  سنی آن
گویان سـاکن  نفر نیز متأهل هسـتند. همـه پاسـخ 22کنندگان مجرد و  نفر از مشارکت 12تأهل، 

نفـــر  9نفـــر کارشناســـی،  10ســـواد تـــا دکتـــری ) شـــان از بی یـــز بـــوده و تحصیالتشـــهر تبر
نفر ابتـدایی و  3نفر راهنمایی،  1نفر دیپلم،  2نفر کاردانی،  1نفر دکتری،  5ارشد،  کارشناسی

نفـر  4دار،  کنندگان خانـه نفر از مشارکت 6سواد( بوده است. از نظر وضعیت اشتغال،  نفر بی 2
 1نفـر بازنشسـته،  2نفر کارمند،  3نفر هیئت علمی و مدرس دانشگاه،  3جو، نفر دانش 3دبیر، 

 نفر پزشک و غیره بودند. 1نفر پرستار،  1نفر بیکار، 
 

 های تغییر و تحول در نهاد خانواده  ابعاد و جنبه
 تغییر الگوهای خانواده

واده از شـکل های صورت گرفتـه در نهـاد خـانواده، خـارج شـدن خـان ترین دگرگونی یکی از مهم
ــه هســته ــدیل آن ب ــور شــکل گســترده و تب ــد خــانواده همچــون خانواده ای و ظه ــای  های جدی ه

ن سرپرســت اســت. شــکل اصــلی خــانواده در ایــران ماقبــل مــدرن، هــای ز والــدی و خانواده تک
های گسترده تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون مدرنیزاسـیون،  گسترده بوده است؛ اما خانواده

کم تبدیل به خانواده زن و شوهری شـدند و افـراد غیـر از زن و شـوهر و فرزنـدان از خـانواده  کم
هـای  های مختلفـی از خـانواده مثـل خانواده صـورتتر شـد و  نتیجه ابعاد آن کوچک حذف و در

ای شدن خانواده دیگر بیش از دو نسل در یـک  والدی و زن سرپرست شکل گرفتند. با هسته تک
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کنند و خیلی از سالمندان که قـبالً بـا فرزنـدان متأهـل خـود در یـک خـانواده  خانواده زندگی نمی 
 سکونت داشتند از فرزندان خود جدا شدند.

هــایی اســت کــه در آن  یگــه هــم کــاهش خانوادهتغییــر د»
کردنـد. دیگـه کمتـر  شـان زنـدگی می ها با فرزندان سالخورده

شان  کنیم که در آن سالمندان با فرزندان ای را پیدا می خانواده
ــدگی می ــزل واحــدی زن ــک من ــد در ی ــرد « کنن ســاله،  26)م

 بازاریاب(.
تمایـل بـه ازدواج، افـزایش طـالق در  های جدید خانواده، کـاهش ترین دالیل افزایش شکل مهم

 کنندگان بر این باور است: یکی از مشارکت ،در این زمینه جامعه و فوت یکی از والدین است.
تـرین تغییـرات بـه وجـود آمـده در  به نظر من، یکـی از مهم»

سرپرست اسـت کـه دلـیلش  های تک خانواده، رواج خانواده
 48مــرد « )هــم افــزایش طــالا و جــدایی در جامعــه اســت

 ساله، کارمند بهزیستی(.
همچنین با افزایش شهرنشینی، شیوه ساخت منازل نیز تغییـر پیـدا کـرده اسـت و امـروزه در 

های آپارتمانی سکونت دارند. امروزه مساحت خیلی  شهرهای بزرگ اکثریت شهروندان در خانه
 50هایی با متـراژ  نهکه حتی خا طوری متر رسیده است، به 90از منازل در شهرهای بزرگ به زیر 

کنندگان یکـی از دالیـل کـاهش حجـم یـا بعـد  متر نیز در حـال افـزایش هسـتند. مشـارکت 60و 
داننـــد. یکـــی از  ها می نشـــینی و کوچـــک شـــدن مســـاحت خانـــه خـــانواده را افـــزایش آپارتمان

 شوندگان در این زمینه معتقد است که: مصاحبه
 ها عــوش شـــده و دیگـــه خبـــری از ســـاخت خانـــه ۀشــیو»

هـا  های بزرگ نیست. االن در شهرها همه تو آپارتمان حیاط
اند. هـر چقـدر  ها خیلی کوچـک شـده کنند و خونه زندگی می

ها هــم کــاهش پیــدا  شــوند تعــداد بچــه ها کــوچکتر می خونــه
ای  ای برای خودش اتـاا جداگانـه کنه. چون االن هر بچه می
 ساله، مشاور خانواده(. 34)مرد  «خواهد می

 

 قواعد و الگوهای ازدواج و همسرگزینی تغییر در
هایی است که دچـار تغییـر و تحـوالت اساسـی شـده اسـت.  ازدواج و همسرگزینی از دیگر جنبه

اظهارات پاسخگویان بیانگر آن است که امروزه میزان ازدواج و تمایل به ازدواج بسـیار کـاهش 
فتـد و بـه اصـطالح مـا شـاهد ا یافته است و ازدواج در سنین بـاالتری نسـبت بـه قبـل اتقـاق می
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سـال( هسـتیم. در ایـن  30تشکیل خانواده در سنین باال یا افزایش سن ازدواج )حتـی بـاالتر از  

 کند که: کنندگان بیان می زمینه یکی از مشارکت
بچـه بـودم نمیدونسـتم  سال داشتم واقعاً 13موقع ازدواج »

نه سالشـو 30بینی که  که چی به چیه؛ اما االن دخترها رو می
سالشــه و ازدواج  32هنــوز ازدواج نکــردن. دختــر خــواهرم 

 دار(. ساله، خانه 63)زن « میگه درس دارمو نکرده 
پژوهش معتقدنـد کـه امـروزه دیـدگاه و نگـرش جوانـان بـه ازدواج این کنندگان در  مشارکت

اری از اند. بسـی زدگی از ازدواج شـده دچار واپس ینوع ها به از قبل شده است و جوان تر متفاوت
شـــان بـــه ازدواج، ایـــن واقعـــه اساســـی و حیـــاتی را امـــری  تغییـــر نگـــرش جـــهیجوانـــان درنت

مانع تفریح و »، «مانع ادامه تحصیل»، «مانع استقالل فردی»، «مانع پیشرفت»، «کننده محدود»
 کنند. برای مثال: و... تلقی می« ارزش و نامقدس بی»، «یگذران خوش

ست و باعث میشه محـدود خودی ا نظرم ازدواج چیز بی به»
ات رو بـا اون  بشوی و هی از طرفت حرف بشـنوی و برنامـه

کنی به خـاطر حـرف دیگـران ازدواج  هماهنگ کنی. باور می
کردم تا تو محـل کـارم راحـت باشـم تـا پشـت سـرم حـرف 
نزنند که فالن کس ترشـیده و یـا نمیـدونم حتمـاً یـه ایـرادی 

ج باعث میشـه از گیره. ازدوا داشته که کسی سراغش رو نمی
ها و تفریحات کم بشـه و بفکـر آشـپزی و  خیلی از دلخوشی

 ساله، کارمند شهرداری(. 29)زن « لباس شستن باشی
موقع و باال رفـتن سـن  ازدواج به عدم نۀیکنندگان موانع زیادی را درزم در این زمینه مشارکت

مشـکالت و تنگناهـای اقتصـادی »انـد از:  ترین این موانـع عبارت اند. مهم بیان کرده شان ازدواج
تــرس از »، «تــرجیح شــغل و تحصــیالت بــر ازدواج»، «همچــون بیکــاری و عــدم درآمــد کــافی

افـزایش طـالق در جامعـه و ایجـاد نـوع »، «های ازدواج ترس از محدودیت»، «پذیری مسئولیت
ــه ازدواج ــر از پســر  افــزایش توقعــات و انتظــارات خــانواده»، «بــدبینی و تــرس نســبت ب ، «دخت

 :برای مثال«. طلبی در جوانان افزایش مدگرایی و لذت»
های امروزی بیشتر به خاطر مسئولیت قبـول نکـردن،  جوان»

مشکالت مالی، ادامه تحصیل و پیدا کـردن شـغل، تـرس از 
)مـرد « .. گـرایش زیـادی بـه ازدواج ندارنـد.محدود شدن و

 ساله، دبیر(. 52
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ها و  لــذت گرایی و جسـتجوی منــافع و عامـل دیگــر، لــذت» 
های فردی است که باعث شـده تمایـل بـه تشـکیل  دلخوشی

ــد ــاهش یاب ــانواده و ازدواج ک ــرد « خ ــاله، هیئــت  44)م س
 علمی(.

های  هایی اســـت کـــه از مصـــاحبه مـــدرن شـــدن معیارهـــای همســـرگزینی از دیگـــر مقولـــه
جوانـان  هـای ها بیانگر آن است که معیارها یـا مالک کنندگان به دست آمده است. یافته مشارکت

از حالت سنتی و مذهبی )معیارهای دینی و مذهبی، اصالت خانوادگی( خارج شده و به سـمت 
گرایی و پـول، موقعیـت اقتصـادی و اجتمـاعی فـرد،  مدرن شـدن یعنـی معیارهـایی چـون مـادی

های ظـاهری همچـون تیـپ و  زیبایی و جذابیت جسمانی، مانکن بودن و خوش اندامی، ویژگی
 کنندگان معتقدند که:  است. در این زمینه مشارکتپیش رفته  ،قیافه

در دوران قدیم در انتخاب همسر اولویت بـر اخـالا فـرد، »
هـای دینداری، اصل و نسب و... بود و مادیـات در اولویـت

 ساله، بیکار(. 33)زن « بعدی قرار می گرفتند
بنظرم االن در ازدواج خوش اندام بودن و زیبایی جسمانی »

« ادی و اجتمـاعی طـرف خیلـی مهـم شـدهو موقعیت اقتصـ
 ساله، آرایشگر(. 39)زن 

همچنین آشنایی و عاشق شدن قبل از ازدواج برای جوانان اهمیت خاصی پیدا کرده اسـت. 
دهند عاشـق بشـوند و بعـد ازدواج کننـد. ایـن در حـالی اسـت کـه  جوانان ترجیح می که یطور به

و بعضـاً تـا روز عقـد هـم  ندو تعـاملی داشـتدرگذشته افراد کمتر با طـرف مقابـل خـود ارتبـاط 
کردنـد و عشـق و عاشـقی  عبـارت دیگـر، افـراد اول ازدواج می کردند. بـه یکدیگر را مالقات نمی

 کنندگان معتقد است: افتد. در این زمینه یکی از مشارکت بعداً اتفاق می
 از نظر ازدواج هم زمان ما با االن خیلی فرا کرده. قشـنگ»

 الً شوهرم رو ندیده بودم و خدا بیامرز پدرمیادمه که من اص
 با پدر شـوهرم قـرار مـدار گذاشـته بـودن کـه مـن و شـوهرم

 ؛ امــا االن دختــر و پســر چنــد وقتــی رو بــا هــمازدواج کنــیم
 خصوصـیات هـم آشـنا شـوند. درواقـعبـا کنند تـا  سپری می
 63)زن  «کنند اول عاشق شوند و بعد ازدواج کنند سعی می

 (.دار ساله، خانه
هـا  افزایش گزینشگری جوانان در امر همسرگزینی و کاهش نقش والـدین در همسـرگزینی آن

کنندگان دچـار تغییـر و تحـوالتی شـده اسـت.  هایی است که طبق اظهارات مشارکت نیز از زمینه
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انتخـاب همسـر تجلـی پیـدا  نـۀیدرزم ییاستقالل و فردگرایی جوانان بیش از هرجـا که یطور به 

بودنـد و  کـامالً بـا  شـده میهـا یـا تنظ ن در حالی است کـه درگذشـته بیشـتر ازدواجکرده است. ای
ازدواج در حــال تبــدیل شــدن بــه یــک امــر  مــروزهگرفتنــد؛ امــا ا ترهــا صــورت می نظــارت بزرگ

 دوبنــدیشخصــی یــا فــردی میــان دختــر و پســر اســت. درواقــع، اجوانــان در گــزینش همســر از ق
شده و بدون توجه به مالحظات خـانوادگی مطـابق بـا میـل و  ترها رها تمایالت والدین یا بزرگ

 کنند. عالقه قلبی یکدیگر را انتخاب می
انـــد و  هـــا خیلـــی در امـــر ازدواج قـــدرت پیـــدا کرده جوان»

گیرنده اول  کنند یعنی تصمیم شون را پیدا می خودشون طرف
 ساله، شغل آزاد(. 38)مرد « و آخر تقریباً خودشون هستند

های آشنایی و ازدواج از  کنندگان بیانگر آن است که امروزه شیوه ات مشارکتهمچنین اظهار
ترهـا یـا والـدین،  هـای سـنتی نظـر بزرگ اند. در ازدواج حالت سـنتی خـارج شـده و مـدرن شـده

شـده و بـر  ها به شکل تنظیم رفت و اکثر ازدواج ترین معیار برای انتخاب همسر به شمار می مهم
گرایی بـر فردگرایـی یـا فقـدان  غلبه روحیه جمع دلیل بهگرفت و  ام میاساس فشار اجتماعی انج

فردیت، حق انتخابی به آن صورت بـرای دختـر و پسـر وجـود نداشـت؛ امـا امـروزه بـا افـزایش 
های نــوین، دختــر و پســر بــه  حضــور افــراد در جامعــه و همچنــین دسترســی گســترده بــه رســانه

آشـنایی در دانشـگاه، محـیط کـار،  کـه یطور . بـهشـوند های جدیدتری با همـدیگر آشـنا می شیوه
های آشــنایی و ارتبــاط دختــر و پســر جهــت ازدواج بــا  تــرین شــیوه فضــای مجــازی و... از مهم

انتخـاب های اجتماعی مختلف بـه فـرد در  همدیگر هستند. درواقع، حضور در محافل یا میدان
 همسر کمک شایانی کرده است.

شده کمتر اتفاا  نظیمهای سنتی و ت االن دیگه ازدواج»
های قبل از  افتند و انتخاب همسر از طریق دوستی می

ها و آشنایی در فضای مجازی  ها، دانشگاه ازدواج در پارک
های همسریابی تازه  روش و گفتگوهای اینترنتی ازجمله

 ساله، کارمند بهزیستی(. 48)مرد « است
ت زوجین پـس از ازدواج نیـز از های فرزندیاب یا نومکان شدن محل سکون افزایش خانواده

 دلیل بـهدیگر تغییرات صورت گرفته در حوزه خـانواده اسـت. درگذشـته زوجـین پـس از ازدواج 
اصـطالح  شـدند و به یـاب یـا راهیـاب خـود می هـای جهت تحرک اجتمـاعی پـایین وارد خانواده

عنوان  اب بــههــای فرزنــدی پــدرمکانی و مادرمکــانی رواج داشــت؛ امــا امــروزه تمایــل بــه خانواده
امروزه زن  که یطور ای در حال افزایش است. به ناپذیر در ساختار خانواده هسته فرایندی اجتناب

کنند و هم از والدین خود و هم از پـدران  ای نقل مکان می و مرد پس از ازدواج به منزل جداگانه
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درمکانی و تمایــل بــه پــ جــهیشــوند. درنت شــان و هــم از خویشــان خــونی خــود جــدا می و مادران 
 یابد. برای مثال: شدت کاهش می مادرمکانی به

شناسـی  ای رو می االن کدوم دختر و پسر تازه ازدواج کـرده»
که برن تو خونه پدرشون زندگی کنند؟ خیلی کمتر شده ایـن 

رفتیم خونـه پـدرمون  هامون بعد ازدواج می ماها خیلی .چیزا
)مـرد « دیمکـر کردیم و کالً تو یه خونـه زنـدگی می زندگی می

 ساله، بازنشسته(. 74
همسـری و از نــوع خویشــاوندی بـود )صــادقی فســایی و  هــا درون درگذشـته، بیشــتر ازدواج

( و در جامعــه بــاور بــر ایــن بــود کــه عقــد دخترعمــو و پســرعمو را در 51: 1395منش،  عرفــان
ن و اند؛ امــا در جوامــع نــوین معمــوالً نقــش خــانواده، فامیــل، خویشــاوندا ها بســته آســمان

های اجتماعی در انتخاب  های شغلی و دوستان و سازمان ها کم شده و بر نقش گروه ای محله هم
، افراد ازدواج کرده کمتـر بـا یکـدیگر نسـبت خویشـاوندی دارنـد جهیشود. درنت همسر اضافه می

همسری افزایش یافته است  ، برونیهای امروز (. درواقع، در ازدواج129: 1386)آزاد ارمکی، 
تـرین دالیـل رواج  از مهم ختر و پسر به نسبت بسیار کمتری فامیل نزدیـک یکـدیگر هسـتند.و د

علـم پزشـکی  که یطور ها از منظر پزشکی است. به زا بودن این نوع ازدواج بیهمسری، آس برون
داند. همچنـین زوجـین و  آیند صحیح نمی پیوندهای فامیلی را با توجه به فرزندانی که به دنیا می

ــدهای فــامیلی را عامــل مهمــی درزم هخانواد ــۀیهــا پیون دخالــت بیشــتر خویشــاوندان در امــور  ن
کنند. همچنین افـزایش حضـور دختـر و پسـر در  با آن مخالفت می جهیدانند و درنت خانوادگی می

همسری است. در این زمینه یکی از  ها نیز از دیگر دالیل رواج و گسترش برون جامعه و دانشگاه
 ن معتقد است که:کنندگا مشارکت

هــــای فــــامیلی رو ازنظــــر پزشــــکی درســــت  االن ازدواج»
هــــای فــــامیلی دخالــــت  داننــــد. همچنــــین در ازدواج نمی

شــود و مــوقعی کــه  هــا در زنــدگی زوجــین بیشــتر می خانواده
کننـد و خواسـتار طـالا  دختر و پسر بـه مشـکل برخـورد می

 44)مـرد « خـورد شوند رابطه فامیل با فامیـل بـه هـم می می
 ساله، هیئت علمی(.

هایی است که شاهد تغییر و تحوالتی در آن هسـتیم.  افزایش ازدواج مجدد نیز از دیگر جنبه
نـدرت  شد و دارای قبح اجتماعی بـود به که طالق یک تابو محسوب می درگذشته با توجه به این

قـبح طـالق و میزان ازدواج مجدد بسیار پایین بود؛ اما با کـاهش  جهیشاهد طالق بودیم و درنت
 کـه ینحو افزایش طالق در جامعه میزان ازدواج مجـدد نیـز در جامعـه افـزایش یافتـه اسـت. بـه
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و قبح آن از بین رفته است. در این  شده لیامروزه ازدواج مجدد به بخشی از فرهنگ عمومی تبد 

 گوید: زمینه یکی از مطلعان کلیدی می
قـبح ازدواج مجدد تبدیل به فرهنگ عمومی شـده اسـت و »

آن به خاطر عادی شدن و افـزایش طـالا در جامعـه از بـین 
 ساله، هیئت علمی(. 44)مرد « رفته است

اند. در  کنندگان بدان اشاره نموده کاهش چندهمسری نیز از دیگر مقوالتی است که مشارکت
 -جوامع معاصر تقریباً همه مـردان تنهـا یـک همسـر دارنـد و نسـبت جنسـی و عوامـل فرهنگـی

تـرین  عنوان نـوعی خیانـت( و اقتصـادی )تنگناهـای اقتصـادی( مهم )تلقی چندزنی بهاجتماعی 
 موانع چندزنی هستند. 

در شــهرها و حتــی روســتاها از بــین رفتــه  چنــدزنی تقریبــاً»
افتد. چون همه نگـاه بـدی بـه آن دارنـد و  است و اتفاا نمی

آورند. بماند که مشـکالت  آن را نوعی خیانت به حساب می
 35)زن « هــم مــانع اساســی در مقابــل آن اســتاقتصــادی 

 ساله، دبیر(.
 

 تغییر در عملکردهای خانوادگی
تــرین تغییــر و تحــوالت صــورت گرفتــه در عملکردهــای  کنندگان مهم طبــق اظهــارات مشــارکت

دگرگـونی مناسـبات اند از: دگرگونی مناسبات ارتباطی خـانواده،  خانوادگی در شهر تبریز عبارت
پـذیری، تضـعیف نقـش اقتصـادی خـانواده،  ضعیف نقش خـانواده در جامعهعاطفی خانواده، ت

هــای  نقــش حمــایتی خــانواده، بحــران در نقش فیگیری پسافوردیســم در خــانواده، تضــع شــکل
 بخشی خانواده و تضعیف نقش کنترلی خانواده. خانوادگی، تضعیف کارکرد هویت

دوسـتانه و نزدیـک میـان  وابطر کاهشها،  های جدی فرا روی خانواده امروزه یکی از چالش
شـود،  های جدی در بـین همسـران می ساز چالش اعضای خانواده است. آنچه بیش از همه زمینه

هاست؛ ارتبـاطی کـه ضـمن دادوسـتد کالمـی، حـس تعلـق و  نبود ارتباط کافی و مؤثر در بین آن
سـازد )کـارگر،  وابستگی را در آنان برانگیخته و موانـع شـناختی را در سـطوح اولیـه برطـرف می

ــه177: 1394 ــان  های مشــارکت (. گفت ــانگر آن اســت کــه اعضــای خــانواده اوالً، زم کنندگان بی
هـا  دهنـد. دومـاً، گفتگوهـای آن صورت جدی به گفتگـو بـا یکـدیگر اختصـاص نمی خاصی را به
ارائه اطالعات سطحی به همدیگر است نه حول یک مسئله خاصـی. سـوماً، ایـن  نۀیبیشتر درزم

 مدت هستند. کشد و بسیار کوتاه وها زمان زیادی طول نمیگفتگ
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اند. همـه  شده وکتاب حساب یها خیلی ب ببینید االن زندگی» 
اند و گفتگـو و احساسـی بـین اعضـای  از همدیگر دور شده

ســـاله،  70)زن « خـــانواده بـــه اون صـــورت وجـــود نـــدارد
 دار(. خانه

گفتگویی اعضای خانواده انگار با همدیگر غریبه هستند و »
ــورت نمی بین ــان ص ــم کوتــاه  ش ــا ه ــان گفتگوه ــرد و زم گی

 ساله، روحانی(. 46)مرد « اند شده
ــارکت ــر مش ــه نظ ــای  کنندگان یکــی از مهم ب ــامالت و گفتگوه ــاهش تع ــرین پیامــدهای ک ت

 ها است. برای مثال: های اعضای خانواده و یا منزوی شدن آن خانوادگی، افزایش میزان تنهایی
گیرد و انگار هـر کسـی  گفتگویی صورت نمی ها تو خانواده»

 دار(. ساله، خانه 42)زن « کنه برای خودش زندگی می
جمعی  های ارتبــاط تــرین علــت کــاهش تعــامالت و گفتگوهــای خــانوادگی، ورود رســانه مهم

ها اعضـای  بـا ورود ایـن رسـانه»همچون تلویزیون و فضای مجـازی بـه کـانون خـانواده اسـت. 
ای خیره شده و از  ام گفتگو و صحبت با یکدیگر، صرفاً به یک نقطه یا گوشهانج یجا خانواده به

های  (. رســانه1392منش،  )صــادقی فســایی و عرفــان« شــود هــا کاســته می ارتباطــات کالمــی آن
همگرایی  یجا با تضعیف تعامالت و گفتگوهای خانوادگی، اعضای خانواده را به یجمع ارتباط

تا جایی که هر عضـوی در خـانواده، صـرفاً در مکـان مشـترکی دهند  به سمت واگرایی سوق می
ــدگی می ــه یکــی از  زن ــن زمین ــا ســایر اعضــای خــانواده دارد. در ای ــر گفتگــویی ب ــا کمت ــد، ام کن

 گوید:  کنندگان می مشارکت
حــرف زدن و گفتگــو میــان اعضــای خــانواده در طــول روز »

 لهیوسـ گفتگو با همدیگر، افراد به یجا کمتر شده است و به
 52)مــرد « کننــد های جمعــی خودشــان را ســرگرم می رســانه

 ساله، دبیر(.
هایی شده است. نهاد خانواده  همچنین مناسبات عاطفی اعضای خانواده هم دچار دگرگونی

ها  قدرتی دارد که در آن بااحساس تعلق نزدیک به دیگران و اعضای خانواده، مانع از سرگشتگی
شود. درواقع، صمیمیت، مشخصه اساسـی  ی در افراد میهای عمیق روحی و روان و سرخوردگی

و غیرقابــل تفکیــک خــانواده اســت و همــین ویژگــی، آن را از ســایر نهادهــای اجتمــاعی متمــایز 
هـایی کـه مناسـبات عـاطفی  (. در خانواده68: 1392منش،  سازد )صـادقی فسـایی و عرفـان می

کنـد و  عاطفی خانواده تنزل پیدا می شود، فضا یا جو اعضای خانواده دچار بحران یا اختالل می
شـوند. افـزایش  مانـد و اعضـای آن دچـار فقـر عـاطفی می صرفاً چهارچوبی از خانواده باقی می
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صورت شغل دوم و افزایش میزان اشـتغال  کار و چه به صورت اضافه ساعات کاری مردان چه به 

نواده اسـت. در ایـن ترین عوامل تضعیف مناسـبات عـاطفی اعضـای خـا زنان در جامعه از مهم
 کنندگان بر این نظر است که: زمینه یکی از مشارکت

های امروزی کمتر شده  توجه و محبت و عاطفه در خانواده»
های زمـان حاضـر همچـون کـار  خاطر دغدغـهاست یعنی به

ــراد توجــه و محبت ــه اف ــه  کــردن و حضــور در جامع شــان ب
ریش های کـا یکدیگر کمتر شده است. مرد به خاطر دغدغـه

کنـد یـا زن بـه مـرد تـوجهی نـدارد و یـا  تـوجهی می به زن کم
کننـد و  والدین فرزند یا فرزندان خود را به حال خود رها می

 52)مـرد « کننـد ها زمان زیادی را در تنهایی سـپری می بچه
 ساله، دبیر(.

تضعیف نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان نیـز از دیگـر تغییـرات صـورت گرفتـه در 
که نهادهـای اجتمـاعی  لکردهای نهاد خانواده است. در دوران گذشته از طرفی با توجه به اینعم

محدود بودند و دچـار تفکیـک یـا تمـایزات نهـادی نشـده بودنـد و از طرفـی دیگـر چـون شـکل 
ها و رفتارهـای افـراد متـأثر از خـانواده بـود.  هـا، دیـدگاه خانواده، گسترده بـود، بیشـترین نگرش

پذیری کودکان بود، اما با ورود به دنیای مدرن و افزایش  خانواده کانون اصلی جامعه نحوی که به
تمــایزات نهــادی، فراینــد اجتمــاعی کــردن فرزنــدان بیــرون از کــانون خــانواده توســط نهادهــایی 

ــد جامعه ها صــورت می ها، مــدارس و رســانه همچــون مهــدکودک ــرد. درواقــع، فراین ــذیری  گی پ
جمعی نیـز بخشـی از فراینـد  های ارتبـاط خانواده نیست و مدارس و رسانهفرزندان تنها بر عهده 

اند و تا حدودی در این زمینه رقیـب نهـاد خـانواده نیـز  اجتماعی کردن کودکان را بر عهده گرفته
 کنندگان معتقدند که: شوند. در این زمینه برخی از مشارکت محسوب می

های  چـهها کمتـر شـده اسـت و خیلـی از ب رسیدگی بـه بچـه»
کوچــک رو میــدن بیــرون براشــون نگــه میــدارن. بــرای نــوه 
ــرفتن و اون ازش  ــه گ ــتار بچ ــه پرس ــه سالش ــه س کــوچکم ک

ها اکثراً تو مهـدکودک هسـتند و  کنه. امروزه بچه مراقبت می
 70)زن « هـا نیسـت ها دسـت خانواده تربیت و آموزش بچه

 دار(. ساله، خانه
جنسی کودکان نیـز دچـار تغییراتـی شـده اسـت. همچنین نقش خانواده در آموزش و تربیت 

چندان دور آموزش جنسی، هرچند به شکل بسیار کمرنـگ، از طریـق والـدین بـه  ای نه درگذشته
دانسـتند  ها خود را موظف بـه نظـارت بـر رفتـار جنسـی فرزنـدان می شد و آن فرزندان منتقل می
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ــا ورود رســانه164: 1394)کــارگر،   ــوین همچــون فضــ (؛ امــا ب های  ای مجــازی، شــبکههای ن
آرام حساسـیت خـود را درزمینـۀ تربیـت و  هالیودی، نهاد خانواده آرام هایانیمیشنای و  ماهواره

 گیرد. برای مثال:  دهد و این کارکرد را نهاد رسانه بر عهده می آموزش جنسی از دست می
ــوای فیلم» ــردی،  محت ــدگی مج ــت، زن ــالیودی خیان ــای ه ه

الا اسـت. طبیعـی اسـت کـه بـا روابط نامشروع جنسی و ط
ها نگرش و طـرز فکـر افـراد عـوش  تماشای بیشتر این فیلم

ــود. یــا شــما کارتون می ــا را  ش ــن کارتون ببینیــده هــا  در ای
ها پــدر و مـادر ندارنــد یـا فقــط یـک والــد دارنــد  شخصـیت

 46)مـرد «  ها همگی برای تغییر ذهنیت کودکان هستند این
 ساله، روحانی(.

گیری پسافوردیسـم در  ییرات صورت گرفته در عملکردهای خـانوادگی شـکلیکی دیگر از تغ
خانواده )تغییر در نقش اقتصادی خانواده( است. پسافوردیسـم بـه معنـای دوره نـوینی از تولیـد 

رسد تا به تقاضای  پذیری و نوآوری به حداکثر می داری است که در آن انعطاف اقتصادی سرمایه
و خـاص پاسـخ دهـد. درمجمـوع، ایـن اصـطالح بـرای اشـاره بـه بازار برای محصوالت متنوع 

فقط در حیطه کار و زندگی اقتصـادی، بلکـه در  رود که نه مجموعه تغییرات همپوشانی به کار می
(. در جوامع فعلی، افـراد بـا 553-554: 1386دهند )گیدنز و بردسال،  سرتاسر جامعه رخ می

شوند. در چنین شـرایطی،  ایی که دارند استخدام میه ها و مهارت ها، توانایی توجه به شایستگی
شود. با توجه بـه متنـوع  شان کاسته می از میزان روی آوردن فرزندان به شغل آبا و اجدادی پدران

شدن نیازهای افراد و افزایش تقسیم کار در جامعه، نهادها و مشـاغل تخصصـی متنـوعی بـرای 
ای افـراد نیـاز  ارد شدن به مشاغل تخصصـی و حرفـهاند و برای و تأمین این نیازها به وجود آمده

ها و مشـاغل را داشـته باشـند. امـروزه ایـن مـدارک توسـط نهادهـای  دارند که مدارک این حرفـه
شود؛ بنابراین، با روی آوردن افـراد بـه مشـاغل متفـاوت از  ها صادر می رسمی همچون دانشگاه

 نهـاد مصـرفی نهـاد خـانواده تبـدیل بـه یکشود و  ها کاسته می نقش یا کارکردی تولیدی خانواده
 شود. همه این تغییرات و تحوالت )متنوع شدن نیازها، به وجود آمـدن مشـاغل تخصصـی، می

 گیری افزایش تقسیم کار، ورود به دانشگاه جهت کسـب مـدارک تخصصـی و...( نشـانگر شـکل
 اصول پسافوردیستی در نهاد خانواده است. برای مثال:

هم درزمینٔه خانواده بنظـرم کـاهش نقـش یکی از تغییرات م»
ــد ــک واح ــه ی ــدی ب ــادی تولی ــک واحــد اقتص  خــانواده از ی

هــــای شــــهری  مصــــرفی اســــت. تقریبــــاً تمــــامی خانواده
ــاز خودشــون را  مصــرف کننده هســتند و دیگــر مــواد موردنی
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ســاله،  26)مــرد « کننــد کننــد بلکــه خریــداری می تولیــد نمی 

 بازاریاب(.
شـون از  شـدند و شغل رشـان میقبالً پسـرها وارد شـغل پد»

خواهنـد پیشـرفت کننـد  ها می اولین تأمین بود؛ اما االن بچـه
ها  برای همین سراغ درس و دانشگاه و مدرک و سایر شـغل

ساله،  28)زن « روند و کسی شغل پدرش را ادامه نمیده می
 دار(. خانه

کــه دربرگیرنــده  از دیگــر عملکردهــای خــانواده، حمایــت و مراقبــت از افــراد خــانواده اســت
نگهداری از کودکان، مراقبت از سالمندان، حمایت اقتصادی از جوانان، حمایت و پشتیبانی از 

. درگذشـته بـا توجـه بـه اسـتها و مشکالت فردی و اجتماعی  اعضای خانواده در مقابل آسیب
ابـل ای از اعضـای خـانواده در مق هـای ویـژه گرایی و رواج خـانواده گسـترده، حمایت غلبه جمـع

شد؛ اما امروزه با توجه به تمایز نهادی گسـترده در  مشکالت جسمانی، اقتصادی و اجتماعی می
ویژه  ها درزمینۀ حمایت و مراقبت از اعضای خانواده به سطح جامعه، بخشی از عملکرد خانواده

ها، ســرای ســالمندان، بهزیســتی و... ســپرده شــده اســت.  کودکــان و ســالمندان بــه مهــدکودک
هـا  شـد آن ای که نسبت به سالمندان اعمـال می های ویژه ها و حمایت ه با توجه به ارزشدرگذشت

نوعی از سالمت روانـی و اجتمـاعی برخـوردار  کردند و به تر فرایند سالخوردگی را طی می راحت
ــارکت ــارات مش ــا اظه ــد؛ ام ــیدگی از  بودن ــت و رس ــروزه مراقب ــه ام ــت ک ــانگر آن اس کنندگان بی

گیـرد و از نظـرات و  ها صـورت نمی یافته است و همفکری و مشورتی با آنسالخوردگان کاهش 
 شود.  ها کمتر استفاده می تجربیات آن

کـــاهش مراقبـــت از ســـالمندان هـــم بنظـــرم در جامعـــه و »
ــا رواج دارد، به خانواده ــر مشــورتی در  طوری هــای م کــه کمت
گیرد. یا  های خانوادگی با سالمندان صورت می گیری تصمیم
« شاهد سپردن سالمندان به سـرای سـالمندان هسـتیمبعضاً 
 ساله، هیئت علمی(. 44)مرد 

ها از فرزندان و اعضای  ترین عوامل تأثیرگذار بر کاهش نقش حمایتی خانواده یکی از مهم
ها و تنگناهای اقتصادی است که  ویژه در مقابل مشکالت مالی، افزایش گرفتاری خود به
 کنندگان در این زمینه معتقد است که: اند. یکی از این مشارکت دهها االن گرفتار آن ش خانواده

زور از عهده تأمین مخارج خودشان  ها به االن خانواده»
ها  آیند و به همین خاطر وقتی مشکلی برای یکی از بچه برمی

توانند کمک خاصی مخصوصاً از نظر  میاد پدر و مادر نمی
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آخر کارشناسی مالی یا اقتصادی بهش کنند. من االن سال  
هستم و هیچ شغلی ندارم و پدرم فقط ماهیانه بهم صد 
هزار تومن میده. البته بنده خدا تقصیری نداره چون بخوادم 
بیشتر بده نمیتونه خب از کجا دربیاره بده با این همه 

 ساله، دانشجو(. 21)زن « گرونی؟
اعضـای خـانواده اشـاره  توان به نظـارت و کنتـرل بـر رفتـار سایر عملکردهای خانواده می از

عنوان پیامـد  طـور غیرمسـتقیم و بـهنمود که یا از راه کنترل مستقیم خانواده بر رفتار اعضا، یا بـه
عملکردهایی چون تأمین نیازهای جنسی و عاطفی، مراقبت و حمایت و اجتماعی کردن تحقـق 

صوص پـدر خـانواده و خ های سنتی اقتدار والدین به (. در خانواده136: 1394یابد )بستان،  می
هـای مـدرن امـروزی بـا  حتی پدربزرگ منبع نظارت و کنترل رفتار فرزندان بـود؛ امـا در خانواده

های فردگرایانه و لیبرالیستی از نقش کنترلی و نظارتی خـانواده  ها و دیدگاه توجه به رواج نگرش
فتـار فرزنـدان وظیفـه ویژه فرزندان کاسته شده اسـت و نظـارت بـر ر بر رفتار اعضای خانواده به

جمعی شـده  های ارتبـاط مشترک نهادهایی مثل خانواده، مهدکودک، مدارس، دانشـگاه و رسـانه
ویژه  است. البته این بدان معنا نیست که در جوامع جدید، خانواده نقشی در کنترل اجتمـاعی بـه

نقش کنترلی کنترل رفتارهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج ندارد، بلکه منظور این است که 
تر شـده  خانواده نسبت به قبل با توجه به افـزایش ارتباطـات و حضـور افـراد در جامعـه کمرنـگ

 کنندگان بر این نظر است که: است. برای مثال یکی از مشارکت
ها کنترلی ندارند یعنی بخواهند  ها زیاد رو بچه االن خانواده»

ــم نمی ــه ه ــون االن بچ ــد چ ــم  توانن ــازی ه ــای مج ها از فض
ــه  ســتفاده میا ــی جامع ــرون یعن ــل در بی ــد و بیشــتر از قب کنن

ــی زن و مــرد هــم همــدیگر را به ــد. حت ســختی  حضــور دارن
توانند کنترل کنند. بیشترین کنترل زن و مرد از این بابـت  می

ساله، راننـده  34)مرد »  هست که کسی به کسی خیانت نکنه
 تاکسی(.

اده است که دچار تغییر و تحوالتی شده های خانوادگی نیز بخشی از عملکردهای خانو نقش
 مختلـف هـای موقعیت خـانواده در به دهنده عنوان واحدهای شکل است. زن و مرد و فرزندان به

 هـر هـای نقش کننـدۀ تعیـین مرور به كه هستند وظایف سری یک برآوردن موظف به خانواده، در
درهـم »وادگی افراد هسـتیم. های خان است؛ اما امروزه ما شاهد افزایش بحران در نقش دوطرف
نقـش هـر  و ریختـه درهم را و پـدری مادری بنیان بود که یندیافر سنتی، خانواده ساختار ریختن

گونـه  آن را همسـری و مـادری نقش ایفای فرصت راند و خانه از خارج به حاشیه بلکه به را یک
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(. همچنـین 222: 1390)سیّاح و حسـینی مجـرد، « زنان گرفت از نیازمند بود خانواده بدان که 

آوری بـوده  داری و نـان های زنان و مردان که به ترتیب خانه ها و مسئولیت در جوامع فعلی، نقش
هـایی کـه ایجـاب  هـا و هویت هایی شـده اسـت و زن و مـرد بـودن، از نظـر نقش دچار دگرگونی

کـه کند، معنای روشـن و مشخصـی نـدارد و امـروزه زنـان و مـردان در چـارچوب سرنوشـتی  می
(. درواقـع، در 1392کننـد )گیـدنز،  ها از پیش تعیـین شـده اسـت زنـدگی نمی واسطه نقش آن به

آور بـودن مـرد،  هـای زنـان و مـادران و حتـی فرزنـدان، ماننـد نـان دوران مدرن، وظـایف و نقش
دار بودن زن، اهمیت مادری، وظیفه آموزش و اجتماعی کردن فرزند و غیره زیر سؤال رفته  خانه

عنوان آن اهمیت یا قداسـت خـاص دوران گذشـته را  هیچ اند و خانواده، به رنگ شده ر کمو بسیا
هــا یــا  نقشم ف بــه انجــانــدارد. درنتیجــه، امــروزه اعضــای خــانواده چنــدان خــود را مکلّــ

هـای جدیـدی قائـل هسـتند کـه در جهـت  دانند و برای خـود نقش های خانوادگی نمی مسئولیت
ــین (.1392ت و پرنیــان، پیشــرفت فــردی آنــان اســت )عنایــ ــر از  اعضــای خــانواده همچن فرات

های سنتی همچون مادری، همسری، پدری و غیره نقش بـر عهـده  های خصوصی و نقش حوزه
عالوه بر این، فرزندان نیز به دالیـل مختلـف ساز آنان متنوع شده است.  گیرند و منابع هویت می

زننـد. بـرای  های خـانوادگی سـرباز می یتازجمله تحصیل و اشتغال از انجـام بسـیاری از مسـئول
 مثال:

ـــان نقش» ـــی از زن ـــد و  هـــای ســـنتی رو نمی االن خیل پذیرن
ــه ــدآوری، خان ــط فرزن ــون رو فق ــه  کارش ــت بچ داری و تربی

ـــه  نمی ـــال در جامع ـــؤثر و فع ـــد و خواهـــان حضـــور م دانن
ـــتند ـــرد « )اشـــتغال، تحصـــیالت و...( هس ســـاله،  26)م

 بازاریاب(.
بخشـی  کنندگان حاکی از آن است که عملکـرد یـا کـارکرد هویت کتهمچنین اظهارات مشار

دهنـده هویـت از قبـل منـابع شـکل ،در جوامـع گذشـته خانواده نیز دچـار تغییراتـی شـده اسـت.
شـد کـه افـراد یـک مشخص بود و هویت افراد بیشتر جنبه انتسابی داشت و این امـر باعـث مـی

ییـر و دگرگـونی واقـع نشـوند. امّـا بـه دنبـال یابی چندان دسـتخوش تغجامعه ازلحاظ امر هویت
دهـی بـه هویـت های نوین اطالعـاتی و ارتبـاطی، نقـش مکـان در شـکل مدرنیته و ظهور فناوری

تواننـد فـرد را از های نـوین اطالعـاتی و ارتبـاطی مـیها و فناوریرنگ شد؛ زیرا رسانه بسیار کم
هــا بــا منــابع  جــه افــراد و حتــی خانوادهمکــان خــود او جــدا کننــد و بــه جهــان پیونــد بزننــد. درنتی

یـابی شـکلی غیرمحلـی و جهـانی پیـدا کـرده اسـت رو هسـتند و هویـت به ری روکثیابی مت هویت
هـای مـدرن و  که این منـابع جدیـد تأکیـد زیـادی بـر هویت طوری (. به35: 1388جزنی، )خانی

ــی پســت ــد و هویت حت ــی و  مدرن دارن ــا هــای ســنتی همچــون هویــت خــانوادگی، مل ــی را ب دین
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اند. همچنین تحت تأثیر این تغییرات، افراد اهمیـت زیـادی بـه  رو کرده های اساسی روبه چالش 
های اکتسابی همچون تحصـیالت،  دهند و خود را بر اساس ویژگی شخصی یا فردی می  هویت

هــای انتســابی همچــون خــانواده و تعــداد  کننــد نــه ویژگی مــدرک، شــغل و غیــره بــازتعریف می
 کنندگان معتقد است که: . در این زمینه یکی از مشارکتفرزندان

های سنتی خودشون مثـل هویـت  االن خیلی از زنان هویت»
برنـد و در مقابـل تأکیـد  قومی، ملی و دینی را زیر سؤال می

هــا  زیــادی بــر هویــت مــدرن و جنســیتی دارنــد. خیلــی از آن
ـــارات اجتمـــاعی، اقتصـــادی و  خواســـتار آزادی هـــا و اختی

هستند. همچنین درگذشته فـرد خـودش را از طریـق سیاسی 
طــور  کــرد امــا االن دیگــه این همســر و فرزنــدان تعریــف می

نیســت و افــراد اهمیــت کمتــری بــه خــانواده نســبت بــه قبــل 
 ساله، بازاریاب(. 26)مرد  «دهند. می

 

 ها و الگوهای فرزندآوری تغییر در نگرش
ان سـطح بـاروری و فرزنـدآوری در جامعـه و کنندگان بیانگر آن است کـه میـز اظهارات مشارکت

تـرین دلیـل کـاهش  آمده مهم دسـت های به شدت کاهش یافته اسـت. طبـق یافتـه حجم خانواده به
سطح فرزنـدآوری یـا تعـداد فرزنـدان در جامعـه و خـانواده، بازاندیشـی در ارزش فرزنـد اسـت. 

های نوین و  ده از رسانهن همچون افزایش سطح تحصیالت و استفاآهای  مدرنیزاسیون و مؤلفه
گـذاری و اهمیـت دادن بـرای فرزنـدان دگرگـون کـرده،  غیره دیدگاه و طرز فکر افراد را در ارزش

الشـعاع  که منافع اقتصادی فرزند داشتن منافع معنوی و عـاطفی فرزنـد داشـتن را تحت نحوی به
شـد. فرزنـد  ی میدرگذشته، داشتن فرزند زیاد یک نعمت و موهبت الهـی تلقـ»قرار داده است. 

(. درواقـع، 50: 1395منش،  )صـادقی فسـایی و عرفـان« بیشتر معادل با نیروی کار بیشـتر بـود
های  شـوند و فرزنـدآوری از نظـر اقتصـادی هزینـه امروزه فرزندان یک منبع اقتصـادی تلقـی نمی

 زیادی در پی دارد. برای مثال:
گـی خب داشتن تعداد بچه زیاد از نظر اقتصادی هزینه بزر»

های  اســت و االن بنظــرم فرزنــدآوری بــا توجــه بــه هزینــه
 ساله، بازاریاب(. 26)مرد « اقتصادی آن منطقی نیست

یابد و تمـایلی بـرای  ها و نیازهای عاطفی خود را در فرزندان نمی امروزه نسل جوان خواسته
وری در فرزندآوری ندارد و نگرش منفی نسبت بـه پیامـدهای فرزنـد بـیش از آثـار مثبـت فرزنـدآ

(. چـه بسـیارند افـرادی کـه فرزنـد را 120: 1393ذهنش متصور اسـت )اسـحاقی و همکـاران، 
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عـاملی »، «مـانع تفـریح و مسـافرت»، «دردسر و گرفتـاری»، «مانع پیشرفت فردی و اجتماعی» 

 کنندگان معتقدند که: دانند. برای مثال برخی از مشارکت می« فایده زا و بی هزینه
ازدواج کردم اصـالً بـه فکـر بچـه آوردن  تو این دو سالی که»

نیفتادم. بنظرم بچه اوالً یه مانع و هزینه اقتصادی هست کـه 
ــی از آمــال و آرزوهــا و پیشــرفت های فــردی رو  جلــوی خیل

گیره. برای همین به شخصه لزومـی بـرای فرزنـد داشـتن  می
کنم چـون واقعـاً مسـئولیتش زیـاد هسـت و بـه  احساس نمی

ره کـه در  دیگه از فرزندان انتظاری نمـی فایده. چون نظرم بی
دوران پیری عصای دست ما باشـن بـه خـاطر همـین ارزش 

 ساله، کارمند شهرداری(. 29)زن « گذاری رو نداره سرمایه
ویژه زنان نیز یکی از دالیل کـاهش  اهمیت و ارزش یافتن هویت شغلی نزد برخی از افراد به

یــانگر جایگــاه و منزلــت اجتمــاعی افــراد اســت و تعــداد فرزنــدان اســت. امــروزه شــغل افــراد ب
کنندگان  هــا اســت. در ایــن راســتا برخــی از مشــارکت و شــیوه زنــدگی آن  هــا نگرش کننــدۀ تعیــین

را یکی از عوامـل « ترس از دست دادن شغل یا موقعیت شغلی»و « اهمیت یافتن هویت شغلی»
 اند. برای مثال: اساسی در کاهش تعداد فرزندان دانسته

اس.  تر از بچـه تش شغلم و پیشرفت در شغلم برام مهمراس»
ترجیح میـدم تـو اداره پیشـرفت کـنم و یـه پسـت خـوبی بـه 

داری کنم و  دست بیارم؛ اما اگه االن بچه بیارم مجبورم بچه
مرخصی بگیرم. خب معلومه اینجوری موقعیت االنـم رو از 

 ساله، کارمند شهرداری(. 29)زن «  دست میدم
توان به افزایش  ثرات کاهش سطح فرزندآوری یا تعداد فرزندان در خانواده، میترین ا از مهم

طور داوطلبانــه  هــایی کــه بــه یعنــی خانواده «فرزنــد هــای بی خانواده»و « فرزنــد هــای تک خانواده»
مشــکالت »هــا بــه خــاطر  اشــاره نمــود. بســیاری از خانواده شــوند، صــاحب هــیچ فرزنــدی نمی

عـدم »و « حفظ تناسب اندام»، «اطالعی از وضعیت آینده بی»، «یعدم امنیت شغل»، «اقتصادی
کننـد و در شـدیدترین حالـت حتـی تـرجیح  به داشتن بیش از یک فرزنـد فکـر نمی« امید به آینده

 کنندگان معتقدند: دهند صاحب فرزندی نشوند. برای مثال برخی از مشارکت می
ا وقت ه فرزندی است االن خانواده نظرم تک تغییر دیگه به»

دهند یک بچه بیشتر به دنیا  تحت فشارن و ترجیح می
نیاورند... من خودم یه دونه بچه دارم خانومم نمیزاره دیگه 
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ساله،  34)مرد « دار شیم میگه اندامم خراب میشه بچه 
 راننده تاکسی(.

تحوالت صورت  دیگر فرزند از های بی افزایش خانواده»
عدم  اقتصادی، گرفته است که اکثراً به خاطر مشکالت

امید به آینده، عدم امنیت شغلی، ترس از دست دادن شغل 
 ساله، هیئت علمی(. 44)مرد « افته و... اتفاا می

تـوان بـه  هـای فرزنـدآوری می از دیگر تغییـر و تحـوالت بـه وجـود آمـده در الگوهـا و نگرش
ــدآوری» ــداختن فرزن ــأخیر ان ــدپروری»و « ت ــه فرزن ــدآوری ب ــدیل فرزن ــروزه اشــاره ن« تب ــود. ام م

، «پیـدا کـردن شـغل درآمـدزا»، «ارزش قائل شدن به تحصـیالت»های بسیاری به خاطر  خانواده
، «هــا کــاهش مســاحت خانواده»و « شــرایط نامناســب اقتصــادی»، «رســیدن بــه ثبــات شــغلی»

 اندازند.  فرزندآوری را به تعویق می
اولویـت داشــتن تحصــیالت و پیــداکردن شــغل مناســب و »

ویت بسیاری از جوانان است که ایـن امـر باعـث درآمدزا اول
دنبال آن فرزنــدآوری بــه تعویــق  شــده تشــکیل خــانواده و بــه

 ساله، آرایشگر(. 39)زن « بیفتد
های بسیاری ما شاهد این هستیم که فرزندآوری تبدیل بـه فرزنـدپروری  همچنین در خانواده

دهند بـه سـمت افـزایش  ترجیح میفرزندان  کمیتجای افزایش  ها به شده است. امروزه خانواده
هـا موفقیـت و پیشـرفت فرزنـدان خـود را  کیفیت یعنـی فرزنـدپروی برونـد. بسـیاری از خانواده

درگــرو تهیــه و تــدارک امکانــات آموزشــی و رفــاهی همچــون کــالس زبــان و کــامپیوتر و تــأمین 
ت و بـه فرزنـدان دانند. درواقع، نگرش به فرزند تغییـر کـرده اسـ ها و عالئق فرزندان می خواسته

 اند.  ها ارزش غیرمادی بیشتری به دست آورده شود و آن عنوان نیروی کار نگریسته نمی به
کنند انگاری بچه  آماده می براشبچه هر چی میخواد »

. میشهکنه زودی فراهم  ارباب ایناست هر چی حکم می
ها  زمان ما اصالً از این چیزا خبری نبود. االن خیلی

های مختلف مثل کامپیوتر و زبان  کالسورا ت شونها بچه
ساله،  63)زن « رهب شون باال تا درک و فهم کنندثبت نام می

 دار(. خانه
 شدن قدرت در خانواده متوازن

سفیدان و مـردان منـابعی چـون پـول، درآمـد، اشـتغال و غیـره را در  های سابق، ریش در خانواده
هـا بـر دیگـر اعضـای خـانواده  ای از سـوی آن سویه اختیار داشتند و قدرت به شکل نابرابر یا یک
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های زنـان و  شد. همچنـین اصـول و قـوانین مشخصـی درزمینـۀ وظـایف و مسـئولیت اعمال می 

آوری  مردان وجود داشت. ریاست و مدیریت خانواده در دست مرد یا پدر بود و وی وظیفه نـان
قتصـاد کشـاورزی بـه صــنعتی، های جدیــد، گـذار از ا را بـر عهـده داشـت. رواج و نفـوذ اندیشـه

هـایی در سـاختار  های زندگی شهرنشینی و غیره باعث دگرگونی افزایش تحصیالت، محدودیت
تـرین تغییـر و تحـوالت بـه وجـود آمـده درزمینـۀ  ها شـده اسـت. از مهم توزیع قدرت در خانواده

در  قـدرت وهـایزوال آمریت نهادین و نمـادین، تغییـر الگتوان به  ساختار قدرت در خانواده می
خانواده و گذار به عصر امپراطوران کوچک )گذار به فرزندساالری( اشاره نمود. امـروزه احتـرام 

هـا بـه آن  سفیدهای یک خانواده یا فامیـل کاسـته شـده و آن ترها و ریش برداری از بزرگ و فرمان
هنما بـودن کنند. درواقع، از نقش مشورتی و را صورت نقشی در تصمیمات خانوادگی بازی نمی

هـای جـوان مشـورتی بـا اعضـای  کـه بسـیاری از جوانـان و زوج طوری ها کاسته شده است، به آن
کننــد. همچنــین  شــان مســتقل عمــل می تـر خــانواده ندارنــد و در اتخــاذ تصــمیمات زندگی بزرگ

کننـد.  برخالف گذشته کمتر نقشی در حل مشکالت و اختالف خـانوادگی ایفـا می دهایسف شیر
چنـدان دور،  نظر بر اطرافیـان، درگذشـته نه اقتدار یا قدرت مشروع اعمال»لی است که این در حا

ــف خــانواده عمــل می ــاد مختل ــت کــارکردی داشــت و در راســتای حفاظــت از ابع کــرد و  ماهی
و اعتبـارات و حتـی آبـروی افـراد خـانواده نیـز بـه شـمار  یسرپرست خانواده مسئول تمام دارایـ

 کنندگان معتقدند که: شارکتبرخی از م(. در این زمینه 1392ران، )قادرزاده و همکا« آمد می
قدیم از این چیزا خبری نبـود و رو حـرف پـدر و مـادرمون »

زدیم یعنی جرأت نداشتیم حرف بزنیم. پدربزرگ  حرف نمی
و مادربزرگ ابهت خاصی داشتن و ریش سـفیدها از ارزش 

 (.ساله، بازنشسته 74)مرد « و احترام برخوردار بودند
احترام به پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ کمتر از قبل »

ترهــای  هــا حــرف بزرگ هــا جوان شــده اســت و خیلــی وقت
« داننــد هــا را کهنــه می خودشــان را قبــول ندارنــد و افکــار آن

 ساله، فرشباف(. 45)مرد 
در خـانواده هسـتیم. درگذشـته بیشـتر تصـمیمات  قـدرت همچنین ما شاهد تغییر الگوهـای

شد. کار کردن در بیرون از منـزل بـر عهـده مـردان و  نواده توسط مرد یا پدر خانواده گرفته میخا
انجام امور داخلـی خانـه همچـون پخـت و پـز و تربیـت فرزنـدان بـر عهـده مـادر خـانواده بـود. 

شـان  ها به والدین گرفتند و در انجام آن فرزندان نیز از کودکی بسیاری از کارهای خانه را یاد می
ها بر عهده مرد بود و همـه اعضـای خـانواده در  کردند. مسئولیت حمایت از زن و بچه مک میک

اقتصاد خانواده مشارکت و نقش داشتند. زنان کمترین نقش و حضور مؤثر در جامعه را داشتند 
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و تابع نظر مرد خانواده بودند. تکـالیف و وظـایف اعضـای خـانواده از قبـل مشـخص و تقریبـاً  
های امروزی تقسیم کار و قدرت در خانواده دچار تغییراتی شده است.  ما در خانوادهثابت بود؛ ا

گیری در خانواده متکثر شـده  از اقتدار و قدرت مردان کاسته شده است و منابع قدرت و تصمیم
است و از اقتدار مـردان در خـانواده و جامعـه مرکززدایـی شـده اسـت. امـروزه بسـیاری از زنـان 

داننـد و خواهـان  ابـت و یکنواخـت خـانگی و تربیـت فرزنـد را وظیفـه خـود نمیانجام کارهای ث
هـا نقـش  زنی زنان افـزایش پیـدا کـرده و آن . همچنین قدرت چانههستندحضور مؤثر در جامعه 

داننـد و  اند. زنان اشـتغال را حـق خـود می بیشتری در اتخاذ تصمیمات خانوادگی بر عهده گرفته
مردهـا نسـبت بـه  ،بیرون از خانه مشغول به کار هستند. عالوه بـر ایـنبسیار بیشتر از گذشته در 

 اند.  گذشته در تربیت و مراقبت از فرزند نقش بیشتری بر عهده گرفته
ترین تغییر از بین رفتن یا تضعیف  کنم مهم من فکر می»

مردساالری در خانواده است. دیگه طرز فکر خیلی از مردها 
و خونه دست به سیاه و مثل مردهای قدیمی نیست که ت

سفید نزنند. مردهای قدیمی خیلی مستبد و قدرتمند بودند 
کردند و زن رو یک  هاشون نمی و اصالً مشورتی با خانم

گرفتند و بهش تعیین تکلیف  موجود درجه دوم در نظر می
کردند زن هم مجبور بود به ناچار شرایط را تحمل کند.  می

امعه و خانواده افزایش ها تو ج شکر خدا االن جایگاه زن
پیدا کرده و در خیلی از تصمیمات خانوادگی دخالت 

 دار(. ساله، خانه 42)زن « دهند کنند و نظر می می
که خیلی از  طوری عالوه بر این، ما شاهد افزایش قدرت فرزندان در خانواده هستیم. به

از مسائل برای والدین  ها در مورد خیلی فرزندان در تصمیمات خانوادگی نقش دارند و نظر آن
شود. فرزندان اقتدار زیادی در خیلی از مسائل همچون ازدواج )حق انتخاب  مهم تلقی می

های خود را بر  توانند خواسته می یراحت اند و به همسر مطابق با معیارهای خود( کسب کرده
ن حق تأمین های امروزی، فرزندان از حقوق زیادی همچو شان تحمیل کنند. در خانواده والدین

های زندگی  گیری امکانات، برخورداری از حمایت و پشتیبانی و حق مشارکت در تصمیم
 اند. برخوردار شده

برای نوع غذا، خرید لباس، تفریح و سرگرمی و... به »
شود و از او  خواست و نظر کودک اهمیت داده می

ها خواست و  پرسند. االن خیلی از بچه نظرش را می هم
کنند و حتی از رفتار و  شان تحمیل می ر والدیننظرشان را ب
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این موارد  که یکنند درحال شان انتقاد می اخالا والدین 

ساله،  26)مرد « وجود نداشته وجه چیه درگذشته تقریباً به
 بازاریاب(.

 تغییر در الگوهای اوقات فراغت
جوانـان   گوپـذیریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی، بر ال در عصر حاضر، رشد و گسترش فناوری

برای انتخاب سرگرمی و تفریح تأثیر گذاشته است. این تحوالت فنّاورانه گذران اوقات فراغـت 
کــه اوقــات فراغــت  طوری (. به27: 1393تــأثیر قــرار داده اســت )ســپهری   هــا را نیــز تحــت آن
ا تلویزیـون، ویژه جوانان و نوجوانان اوقات فراغت خود را ب ای شده و افراد به رسانه شیازپ شیب

کنند. یکـی از  های اجتماعی مجازی سپری می هوشمند و شبکه یها های کامپیوتری، گوشی بازی
 گوید: کنندگان در این زمینه می مشارکت

های جمعــی خودشــون را  وســیله رســانه االن دیگــه افــراد به»
کنند. تفریح و سرگرمی بیشتر در داخل خانواده و  سرگرم می

 ساله، دبیر(. 52)مرد « گیرد یبا فضای مجازی صورت م
کـه نیـازی بـه بیـرون  ای شدن اوقات فراغت، افـراد در منـزل خـود بـدون این امروزه با رسانه

نوبه خود  شدن اوقات فراغت به کنند. خانگی رفتن از خانه باشد اوقات فراغت خود را سپری می
ویژه نوجوانـان  فراد بـهدر افراد نیز شده است. درگذشته بسیاری از ا یباعث کاهش تحرک جسم

های  کردنـد امـا بـا ورود رسـانه های گروهی سـپری می ها با بازی اوقات فراغت خود را در کوچه
ها صـورت  ها و در خانـه ها اوقـات فراغـت از طریـق رسـانه مدرن و ابزارهـای فنّاورانـه بـه خانـه

 مثال: یت. براگیرد که این عامل یکی از عوامل اصلی فقر حرکتی در بین نسل حاضر اس می
هـــای  ها بـــا بازی ها تـــو خونـــه االن اوقـــات فراغـــت بچـــه»

ها بـا نشسـتن پـای ایـن  شود. خیلی از بچه کامپیوتری پر می
ــوع بازی ســاله،  26)زن « اند تحرکــی شــده هــا دچــار کم ن

 دار(. خانه
قبـل از ایـن، »های تغییر در خـانواده اسـت.  شدن اوقات فراغت نیز یکی از دیگر جنبه فردی

تـرین دالیـل  های سنتی اوقات فراغت فردی چنـدان جایگـاهی نداشـت. یکـی از مهم ر خانوادهد
فسـایی  )صادقی« این مسئله، غلبه رویکرد جمعی و اصالت جمع )خانواده و خویشاوندان( بـود

(. تعلقات و پیوندهای خانوادگی مستحکم نیازهای عـاطفی افـراد را 54: 1395منش،  و عرفان
های جمعـی اوقـات فراغـت خـود را  ها و سـرگرمی درنتیجه افراد در قالب بازی کردند. تأمین می
ویژه پسـران بـرای گـذران اوقـات فراغـت بـه  نمودند و کمترین گرایش در بین افراد بـه سپری می

شکل فردی وجود داشت؛ اما در بین نسل حاضر تمایل بـه اوقـات فراغـت بـه شـکل فـردی در 
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ــاالیی قــرار دارد و آنو های مجــردی و گشــت قالــب مســافرت  ــا دوســتان در ســطح ب هــا  گذار ب
ریزی کننـد. در ایـن زمینـه یکـی از  شـان برنامـه توانند آزادانه و مستقالنه بـرای اوقـات فراغت می

 :گویدمی کنندگان مشارکت
قدیم بیشتر سفرها جمعی و خانوادگی بود اگرچه االن هـم »

ه شـکل هـا هـم هسـتند کـه بـ حـال خیلی اینطوره ولی با ایـن
کنند. مـثالً مـن سـالی  شان را سپری می فردی اوقات فراغت

مون بـرای خریــد  هامون یـا فامیـل حـداقل دوبـار بـا همسـایه
« و...رویم وان، ایغــدیر، ترابــزون  وگذار مــی لبــاس و گشــت

 دار(. ساله، خانه 42)زن 
 

 ها و الگوهای طالق تغییر در نگرش
طـالق  اجتمـاعی قـبح و کردنـد عمل می سختگیرانهبسیار  طالق به نسبت مردم توده درگذشته،

دیده  پایین از طبقات شهرنشین بیشتر متوسط طبقه در و طالق متارکه به و اقدام بود زیاد بسیار
خـانواده  ترهـای مراجعـه بـه بزرگ بـا مـرد زن و بین و مشکالت اختالفات رو، همین شد. از می

شـد.  می فتـق و رتـق محـل یا روحـانی فیدان وس به ریش مراجعه طریق از مادر یا و پدر ازجمله
آن  از ناشـی و اجتمـاعی های روانـی و هزینـه تبعـات جامعـه، عـرف در طالق دالیل قبح از یکی
شـد  قضـاوت می متفـاوت ای گونـه دیگـران به ذهـن در گرفـت، می طـالق کـه زنـی یـا مـرد بـود.

 دلیل بــهن عمــدتاً عوامــل طــالق از ســوی مــردا (.74: 1392منش،  )صــادقی فســایی و عرفــان
 گرفـت و زنـان نیـز در صـورتی کـه مـردان از ناتوانی زن در فرزندآوری و خیانت زن صـورت می

 توانسـتند اثبـات کننـد کـه مـردان تمـایالت کردند همچنین وقتـی کـه می دادن نفقه خودداری می
 گرفت. جنسی انحرافی و یا ناتوانی جنسی دارند، شکل می

نگر آن است که طالق قانونی، طالق عاطفی و طـالق تـوافقی کنندگان بیا اظهارات مشارکت
ها افزایش یافته است. در جوامع فعلی نسبت به دوران گذشته، علل طالق متنوع  در بین خانواده

توان به تغییر نگرش افراد به طالق و از بین رفتن قـبح طـالق،  ترین علل آن می اند و از مهم شده
ی زنـان، کـاهش آسـتانه تحمـل افـراد و افـزایش اسـتفاده از افزایش اشتغال، تحصیالت و آگـاه

کنندگان، طـالق در جامعـه تبـدیل بـه یـک  های مشـارکت های نوین اشاره نمود. طبق گفتـه رسانه
های موجـود در  مسئله عادی شده است که دیگر مثـل قبـل تـابو نیسـت؛ بلکـه مثـل سـایر پدیـده

 جامعه، واقعیتی اجتماعی است. 
امعه از بین رفته و یک چیز کامالً عادی زشتی طالا در ج»

 ساله، راننده تاکسی(. 34)مرد « شده است
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نسبت  فرد های طالق کاسته شده و نگرش منفی همچنین امروزه نزد بسیاری از زوجین از هزینه 

کـه بسـیاری از زوجـین طـالق را راهـی مطمـئن بـرای  طوری به طالق کاهش پیدا کـرده اسـت. به
 کنند. برای مثال:  مشکالت خانوادگی تلقی می خروج از اختالفات و

هـا بهتـر از زنـدگی بـا یـک آدم نادرسـت  طالا خیلی وقت»
هست. البته هنوز هم در نظـر اکثـر مـردم طـالا بـد هسـت 

تر شـده و خیلـی  های قبـل خیلـی عـادی ولی به نسـبت سـال
ناســالم خیلــی هــم خــوب هســت.  هــایازدواج هــا در  وقت

زن با لباس سفید بیاد خونـه بخـت دیگه مثل قبل نیست که 
کنـه و جـوانی  چقـدر عمـر میآدم و با لباس سفید بره. مگـه 

داره که اونم با شرایط سخت و غیرقابل تحمل و مشـکالت 
سپری کنه؟ من خودم اگه ببیـنم زنـدگیم سـخت شـده شـک 

  ساله، کارمند شهرداری(. 29)زن « گیرم نکنید طالقم رو می
یان، افزایش تحصیالت و آگاهی زنان از حقـوق از دسـت رفتـه مطابق با اظهارات پاسخگو

تاریخی خویش و افزایش استقالل اقتصـادی زنـان درزمینـۀ یـافتن شـغل بـرای خـود نیـز نقـش 
که بیشترین آمار طـالق در شـهرها و در جاهـایی اسـت  طوری اساسی در افزایش طالق دارند؛ به

(. درواقع، طالق 56: 1395آزاد ارمکی، که تحصیالت و اشتغال زنان در حال گسترش است )
های اجتمـاعی اسـت کـه منجـر بـه  ترین پیامدهای غیرارادی حضور زنـان در میـدان یکی از مهم

شـود. در بـین  های عمیـق نگرشـی، ارزشـی، احساسـی و عـاطفی میـان زوجـین می ایجاد فاصله
خش باشد و با نامساعد ب  یابد که زندگی مشترک لذت زوجین امروزی، ازدواج تا جایی ادامه می

های گذشـته فرصـت و  کرده و دارای شغل نسبت به زنان نسـل شدن شرایط زندگی، زن تحصیل
 کنندگان در این زمینه معتقدند: بیند. برخی از مشارکت امکان بیشتری برای طالق در خود می

کنند اصالً وقـت  عروس من و دوتا از دخترام بیرون کار می»
ــــای خونه نمی ــــد کاره ــــد و از  کنن ــــام بدهن شــــون رو انج
هاشون مراقبت کنند. شوهرشون هم میاد یه چیزی بگـه  بچه

گویند ما هـم مثـل شـماها آدمـیم و بیـرون داریـم  بهشون می
کنیم. زن که مزه پول رو بفهمه و بیرون مشغول کار  جون می

باشـه دیگــه زن نمیشــه و هــی میگـه همینــه کــه هســت دوس 
ــه ــداری مهری ــم ن ــده و طالق ــده ام رو ب ــرد « ب ــاله،  74)م س

 بازنشسته(.
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هـا  طالا و جدایی خیلی زیاد شده اسـت چـون آگـاهی زن» 
افــزایش پیــدا کــرده و همــه در وهلــه اول بــه فکــر خودشــون 

 ساله، کارمند بهزیستی(. 48)مرد « هستند
های زنـدگی زناشـویی هـم از دیگـر  کاهش آستانه تحمل افراد در برابـر مشـکالت و سـختی

شـود و در  باعث کاهش انسجام خانواده و افزایش تعارضات خـانوادگی می علل طالق است که
دهد. برای مثـال در ایـن زمینـه یکـی از  نهایت افراد را به سمت طالق و طالق عاطفی سوق می

 کنندگان معتقد است که: مشارکت
دلی  ها، یـک پولی ها و بی ها با وجود سختی قبالً در خانواده»

میزان طالا خیلی پایین بـود. االن  و انسجام خیلی باال بود.
طالا خیلی راحت شده. درگذشته آستانه تحمل مردم زیـاد 

شدند. االن با  بود و وقتی هم مشکلی داشتند از هم جدا نمی
 70)زن « افتنـد کوچکترین مشکلی همه به فکـر جـدایی می

 دار(. ساله، خانه
هـا  های نوین باألخص فیلم رسانهکنندگان دسترسی و استفاده روزافزون از  از منظر مشارکت

ای و فضای مجـازی از دیگـر علـل طـالق هسـتند کـه بـا تغییـر  های ماهواره های شبکه و سریال
 اند.  شده  ، دیدگاه و شیوه زندگی افراد باعث افزایش توقعات و انتظارات در خانواده نگرش

ای تیشه به ریشه خانواده زده و باعث  های ماهواره این فیلم»
 ساله، فروشنده( 35)مرد « هستند ها نی خیلی از طالاو با

های خانوادگی است که اگرچه هیچ نـوع آمـار رسـمی در  طالق عاطفی هم از دیگر گسست
کنندگان بیـانگر آن اسـت کـه ایـن نـوع  خصوص شیوع و رواج آن نداریم، اما اظهارات مشارکت

دگرگـونی مناسـبات »، «صـادیافـزایش مشـکالت اقت»یل مختلفی همچون طالق، امروزه به دال
در بـین « دگرگونی مناسبات عاطفی خانواده»و « ارتباطی خانواده و کاهش گفتگوهای خانوادگی

 بسیاری از خانواده شیوع پیدا کرده است. برای مثال:
طالا عاطفی در جامعه بسیار زیاد شـده اسـت. اینقـدر از »

ــرد  ــه زن و م ــردم فشــار اســت ک ــر روی م ــر اقتصــادی ب نظ
و بــا هــم گفتگــو  تواننــد بــرای همــدیگر وقــت بگذارنــد نمــی
 ساله، مشاور خانواده(. 34)مرد « کنند
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 های دولت ایران در رابطه با نهاد خانواده مشی ها و خط سیاست 

های ایـران در قبـال نهـاد  کنندگان )انجمن خبرگـان( درزمینـۀ سیاسـت تحلیل اظهارات مشارکت
توجـه »های اتخاذشده، حمایت از خانواده در قالب کلـی  خانواده بیانگر آن است که در سیاست

عنوان  صورت گرفته است. حراست و حمایـت از خـانواده بـه «به تأمین نیازهای اساسی خانواده
خـورد و تقویـت ایـن نهـاد  های صـورت گرفتـه بـه چشـم می نهاد مقدس در تمامی سیاسـت یک

ها و  اساسـی در اولویـت تمـامی سـازمانها با توجـه بـه تـأمین نیازهـای  دیرپای در مقابل آسیب
های اتخاذشـده از سـوی دولـت در مـورد  نهادهای متولی قرار دارد. هـدف بسـیاری از سیاسـت

های خـانواده،  آمده در خانواده، رفع یـا کـاهش آسـیب های پیش خانواده، درمان مسائل و بحران
سالمت باروری و حل  کاهش نرخ طالق، کاهش سن ازدواج، افزایش میزان فرزندآوری، تأمین

 بوده است. و بیمه مشکل مسکن
های صورت گرفته عمدتاً به تأمین  ها و طرح بیشتر برنامه»

نیازهای اساسی همچون مسکن، ازدواج، اشتغال 
های  اند و از تغییر و تحوالت به وجود آمده و آسیب پرداخته

طالا  ،همخانگیاجتماعی نوپدید در خانواده همچون 
های تک والدی و... غفلت  ندی، خانوادهفرز بی عاطفی،

 ساله، هیئت علمی(. 44)مرد « شده است
های اتخاذشده سیاست یا رویکرد جامع و فراگیری نسبت به نهاد  ها و برنامه در سیاست

های خاصی است.  ها عمدتاً معطوف به خانواده خانواده وجود ندارد و تمرکز این سیاست
و صریح نیستند و بیشتر به شکل ضمنی و غیرصریح  های خانواده مشخص همچنین سیاست

 اند. برای مثال: بیان شده
بیشتر معطوف به  های صورت گرفته توجه برنامه»

های مهاجرین و  های شهدا و جانبازان، خانواده خانواده
دیده،  سرپرست، معلولین، کم درآمد، آسیب نیازمندان، بی

است...  بوده .زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و..
« اند عنوان مشخص و آشکار بیان نشده هیچ ها به سیاست

 ساله، هیئت علمی(. 32)مرد 
شناختی نسبت به مسائل  های اتخاذشده، نگرش و دید جامعه ها و طرح در اکثر سیاست

خانواده وجود ندارد، بلکه نگاهی مهندسی، اداری و حقوقی وجود دارد. این مسئله باعث شده 
نهاد حقوقی، غیراجتماعی و غیرفرهنگی در نظر گرفته  عنوان یک بیشتر به است که خانواده

محور به نهاد  های صورت گرفته نگاهی بیمارمحور یا آسیب همچنین خیلی از برنامه  شود.
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دار یا نیازمند بوده و  های مسئله ها در جهت حمایت از خانواده ها آن ریزی خانواده دارند و برنامه 
 کنندگان در این زمینه معتقد است: از مشارکت همگانی نیست. یکی

شناختی درزمینٔه  های صورت گرفته نگاه جامعه در سیاست»
نگاه  عمدتاً خورد و مسائل خانواده به چشم نمی

آن هم نسبت به برخی )شناختی یا بیمارگونه  آسیب
 ساله، مدرس دانشگاه(. 41)زن « وجود دارد( ها خانواده

های صورت گرفته درباره خانواده، راهکارهای عملی برای  رحهمچنین در بسیاری از ط
های کلی و کالن  ها وجود ندارد و در حد توصیه ها و طرح دستیابی به اهداف این برنامه

ها یا نهادهای متولی خانواده نیز باعث شده است که درباره  اند. متعدد بودن سازمان مانده باقی
 اری به وجود آید. ک حل مسائل و مشکالت خانواده موازی

اگرچه نهاد خانواده در عرصه حرف متولیان متعددی دارد »
ولی در عمل این نهاد مهم متولی مشخصی ندارد... به 
همین خاطر بسیاری از راهکارهای بهبود وضع خانواده در 

 52)مرد « اند های کلی و غیرقابل کاربردی مانده حد توصیه
 ساله، دبیر علوم اجتماعی(.

های اتخاذشده، تنوع نهاد خانواده و زندگی خانوادگی و  ر این، در سیاستعالوه ب
نوبه  های ازدواج در شهر و روستا و تنوع فرهنگی مورد توجه قرار نگرفته است. این امر به هزینه

 برای مثال: شود. ها و از بین رفتن تنوع فرهنگی می خوبه باعث استانداردسازی خانواده
ها وجود دارند و ساختار  از خانواده های متنوعی االن شکل»

شهرها  و کارکردهای خانواده در روستاها، شهرها و کالن
های صورت گرفته این تنوع  یکسان نیست؛ اما در سیاست

ساله، کارمند  48)مرد « مورد غفلت قرار گرفته است
 بهزیستی(.

 

 گیری نتیجهبحث و 
تـرین عوامـل تغییـر و تحـول در نهـاد  مهم یکـی از های پژوهش بیانگر آن است که نوسازی یافته

که نوسازی باعث تحوالتی در الگوهای خـانواده )تغییـر شـکل خـانواده،  طوری خانواده است. به
والـدی،  هـای تک های زن سرپرست، ظهور پدر غایب و مادر غایـب یـا خانواده افزایش خانواده
ر منـازل شـهری(، تغییـر در های بدون فرزنـد، محـدود شـدن عرصـه و اعیـان د افزایش خانواده

قواعد ازدواج و الگوهای همسرگزینی )کـاهش میـزان ازدواج، تشـکیل خـانواده در سـنین بـاال، 
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شـدن معیارهـای همسـرگزینی،  های فرزنـدیاب، افـزایش بـرون همسـری، مدرن افزایش خانواده 

ــرگزینی، واپس ــان در همس ــگری جوان ــزایش گزینش ــیوه زدگــی از ازدواج، مدرن اف ــدن ش ی ها ش
ازدواج، افزایش ازدواج مجدد، کاهش چنـدزنی(، تغییـر در عملکردهـای خـانوادگی )دگرگـونی 
مناسبات ارتبـاطی خـانواده، دگرگـونی مناسـبات عـاطفی خـانواده، تضـعیف نقـش خـانواده در 

گیری پسافوردیسم در خانواده، تضعیف نقش حمـایتی خـانواده،  اجتماعی کردن فرزندان، شکل
بخشـی  انوادگی، تضعیف نقش کنترلی خـانواده، تضـعیف کـارکرد هویتهای خ بحران در نقش

ــر در نگرش ــأخیر در  خــانواده(، تغیی ــدآوری، ت ــزان فرزن ــل می ــدآوری )تقلی هــا و الگوهــای فرزن
ــترش تک ــدآوری، گس ــزایش خانواده فرزن ــدی، اف ــای بی فرزن ــه  ه ــدآوری ب ــدیل فرزن ــد، تب فرزن

شدن قدرت در خانواده )زوال آمریت نهادین  زنفرزندپروری، بازاندیشی در ارزش فرزند(، متوا
در خـانواده، گـذار بـه عصـر امپراطـوران کوچـک(، تغییـر در  قـدرت و نمادین، تغییـر الگوهـای

ای و خانگی شدن اوقات فراغت، فردی شدن اوقات فراغـت(،  الگوهای اوقات فراغت )رسانه
ش طالق عاطفی، از بین رفتن ها و الگوهای طالق )افزایش طالق رسمی، افزای تغییر در نگرش

 قبح طالق، عادی شدن طالق( شده است.
ها برای حمایـت از  با توجه به تغییر و تحوالت رخ داده در خانواده ایرانی، نهادها و سازمان

اند  تنها نتوانســته ها نــه انــد؛ امــا ایــن سیاســت گذاری نموده خــانواده در ایــران اقــدام بــه سیاســت
ها  ها و قـوانین و برنامـه کنند؛ بلکه بررسی تأثیر اجتماعی این سیاست های خانواده را رفع آسیب

دهد بخشی از مشکالت کنونی ناشی از همین قوانینی است که در بخش عمومی وضـع  نشان می
ها و قوانین حتی در حال تبدیل شدن به بخشـی از تـالش غیرعمـدی و  شده است. این سیاست

فرد،  ؛ اعتمـادی1396راد،  بحـران خـانواده هسـتند )قـانعیشدن  ناخواسته برای تثبیت و نهادینه
متناسـب بـا تغییـر و  هـای اتخـاذ شـده در حـوزه نهـاد خـانوادهبه بیان دیگـر، سیاسـت (.1394

 تحوالت به وجود آمده در این نهاد نیستند.
: انـد. ازجملــه مواجه مشــکل بـا چنـد خـانواده عمــدتاً حــوزه در ها گذاری سیاسـت همچنـین،

نگر به خـانواده، داشـتن رویکـرد  رویکرد کلهای خانواده، عدم وجود یک بودن سیاستفراگیر ن
ها یا نهادهای متـولی خـانواده، مشـخص و صـریح  محور به خانواده، متعدد بودن سازمان آسیب

شــدن  ها، کاالیی های خــانواده، مشــخص نبــودن طریقــه دســتیابی بــه سیاســت نبــودن سیاســت
نادیده گـرفتن تنـوع خانواده به عنوان یک نهاد اقتصادی و حقوقی، در نظر گرفتن نهاد ازدواج، 

و تقلیـل فضـای  ی موجـودها شناختی در سیاسـت عدم وجود بینش یا نگاه جامعه ، نهاد خانواده
 معنایی و مفهومی خانواده به تأمین نیازهای اساسی.
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در ایـن  های اتخاذشـده در خصـوص خـانواده، با توجه به انتقادات و نکات ضعف سیاست 
  پیشـنهاد حـوزه خـانواده در گذاری سیاسـت مـؤثر در بهبـود راهبردهای ترین مهم از بخش برخی

 اند از:  شود. اهم این راهبردها عبارت می
گر. درواقع  گذاری خانواده، دولت باید کنشگر فعال باشد و نه مداخله در بحث سیاست -

ها و  داشته باشد و طرح ها دولت باید نقش یک حامی و دوست را برای خانواده
 های آن نباید از باال به پایین باشد. ریزی برنامه

دار را  های خاص یا مسئله که بخشی از خانوادههای خانواده باید فراگیر باشند نه این سیاست -
 ها را شامل نشود.  شامل شود و بخشی دیگر از خانواده

ها در زمان حاضر را در نظر  خانوادههای اتخاذشده در خصوص خانواده باید تنوع  سیاست -
 ها خودداری شود. سازی یا استانداردسازی خانواده بگیرند و از یکنواخت

جای آن نگرش  محور و بیمارمحور به خانواده پرهیز شود و به های آسیب از نگرش -
 قوعو قبل از اجرا و ریزی برنامه بر محور سالمت رویکرد»محور به خانواده اتخاذ شود.  سالمت

 مشکل اشاره وقوع از مسأله پس حل به محور آسیب رویکرد و دارد تأکید اجتماعی مسئله
 (.1394)عرشی و همکاران، « كند می
ای اجتماعی و فرهنگی است، لذا ضروری است که در  که خانواده نهاد و پدیده ازآنجایی -

تی برای مواجهه با شناخ های اتخاذشده از سوی دولت، نگرش و دید جامعه ها و طرح سیاست
 ها و مسائل خانواده وجود داشته باشد. آسیب

زمینۀ حمایت از خانواده از شعارگرایی و  های اتخاذشده در ها و برنامه در سیاست -
 مندی در اولویت کار قرار گیرد. گرایی و نظام جای آن عمل گرایی پرهیز شود و به صوری

 ها از سوی متولیان نهاد خانواده گذاری و سیاست ها ریزی پرهیز از موازی کاری در برنامه -
ها و مسائل  آسیب ۀنیازهای اساسی خانواده، الزم است دربار  گذاری درزمینۀ در کنار سیاست -

 های مناسبی صورت گیرد. ریزی نوظهور خانواده نیز برنامه
ده، الزم است گذاری درزمینۀ خانوا ریزی و سیاست زدگی در برنامه ضمن خودداری از شتاب -

های  ریزی وجود آمده در نهاد خانواده، در کنار برنامه ضمن فهم دقیق تغییر و تحوالت به
 .شودمدت و بلندمدت نیز توجه خاصی  های میان ریزی مدت به برنامه کوتاه
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 و مأخذ منابع 

 
های  لشچا»(. 1393نژاد و زینب جهاندار ) اسحاقی، محمد؛ سیده فاطمه محبی؛ شهربانو پاپی

 .111-134 :1، شماره زن در توسعه و سیاست، «فرزندآوری زنان شاغل در یک مطالعه کیفی
 گزارش مقاالت مجموعه ،تحوالت خانواده، طالق و ازدواج(. 1394فرد، سیدمهدی ) اعتمادی

 فرهنگی. و اجتماعی امور مرکز کشور، کشور، جلد دوم، تهران: وزارت اجتماعی وضعیت
 ، تهران: سمت.شناسی خانواده ایرانی جامعه(. 1386ی )آزاد ارمکی، تق

 ، تهران: تیسا.ها و آینده خانواده ایرانی تغییرات، چالش(. 1395آزاد ارمکی، تقی )
، قم: پژوهشگاه حوزه و شناسی خانواده با نگاهی بر منابع اسالمی جامعه(. 1394بستان، حسین )

 دانشگاه.
شناختی بر تأثیر  نگرش جامعه»(. 1392ایی و منصوره لوالآور )فس جمشیدیها، غالمرضا؛ سهیال صادقی

 :2، شماره زن در فرهنگ و هنر، «فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی بر تحوالت خانواده در تهران
198-183. 

بررسی تأثیر نوسازی فرهنگی و مکانیسم تاثیرگذاری آن »(. 1394حقیقتیان، منصور و مسعود دارابی )
، شناختی جوانان مطالعات جامعه، «ده )مطالعه موردی: شهرستان نهاوند(های خانوا بر ارزش

 .57-88 :20شماره 
 ، تهران: مهرتاب.هویت مجازی(. 1388جزنی، جمال )خانی

شناختی  تببین جامعه»(. 1392تبار ) زاهدی، محمدجواد؛ هوشنگ نایبی؛ پروانه دانش و حسین نازک
، «ه )مقایسه نقاط شهری و روستایی در استان مازندران(تأثیر فرایند نوسازی در ساختار خانواد

 .97-148 :61، شماره شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
مطالعات جوان ، «بوک تحلیل سبک زندگی کاربران جوان شبکه اجتماعی فیس»(. 1393سپهری، آسیه )

 .13-40: 13، شماره و رسانه
نامه انجمن ، «اده ایرانی در جریان گذار جمعیتیتداوم و تغییر خانو»(. 1385سرایی، حسن )

 .37-60: 2، شماره شناسی ایران جمعیت
بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر »(. 1390سیاح، مونس و اکرم حسینی مجرد )

 .211-245 :53، شماره مطالعات راهبردی زنان، «جامعه ایرانی
شدن بر  شناختی تاثیرات مدرن تحلیل جامعه»(. 1392) منش فسایی، سهیال و ایمان عرفان صادقی

 .63-84 :1، شماره زن در فرهنگ و هنر، «خانواده ایرانی و ضرورت تدوین الگوی ایرانی اسالمی
شناسی  ها و خانواده ایرانی: جامعه گفتمان(. 1395منش ) فسایی، سهیال و ایمان عرفان صادقی

 رنیته در ایران، تهران: دانشگاه تهران.های مد ، پس از مناقشهالگوهای خانواده
گذاری رفاه خانواده در سیاست(. »1394عرشی، ملیحه؛ تکفّلی، مرضیه و محمد سبزی خوشنامی )

 .28-49: 1، شماره مددکاری اجتماعی، «های توسعهایران، مطالعه تطبیقی برنامه
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